
RAZLIKA MED RASTLINSKO IN ŽIVALSKO CELICO 
TEHNIŠKA GIMNAZIJA  7. VAJA 

1 
 

RAZLIKE MED RASTLINSKO IN ŽIVALSKO CELICO 

 

1. CILJI VAJE 

Cilji vaje so: 

 opazovati in natančno skicirati preparat rastlinske celice in živalske celice, 

 znati pripraviti moker mikroskopski preparat in pravilno pripraviti tkivo za 

mikroskopiranje, 

 spoznati se z metodami obarvanja celic, 

 razumeti odpornost celične membrane na toploto. 

 

2. UVOD 

 Celica je osnovna gradbena enota vsakega živega organizma.  

 Evkariontske celice so živalske in rastlinske celice in so zgrajene veliko bolj zahtevno 

od prokariontskih (bakterijskih) celic.  

 Evkariontske celice imajo vidno oblikovano jedro in ostale celične organele, ki pa 

niso vse vidne s svetlobnim mikroskopom.  

 Osnovne razlike med živalsko in rastlinsko celico so, da ima rastlinska celica celično 

steno, plastide in vakuolo, česar živalska nima.  

 

 Pri vaji 4. (Kako merimo?) smo si ogledali značilnost celice v različnih raztopinah 

(hipotoničnem okolju in hipertoničnem okolju). 

 Celična membrana je zgrajena iz fosfolipidnega dvosloja in beljakovin. 

 Pri visoki temperaturi beljakovin zakrkne (koagulira). Če beljakovine izpostavimo 

previsoki temperaturi, se njihove strukture tako porušijo, da je škoda nepovratna. 

Povežejo se v trden klobčič, zakrknejo. 

 Pri prekuhavanju celična membrana izgubi svoje lastnosti in je „uničena“. 

 Koagulacijo beljakovin v hrani lahko povzročajo: vročina, kisline in encimi. 

 

HIPOTEZE 

H1: pri rastlinski celici bomo videli celično steno, vakuolo in kloroplaste. 

H2: pri živalski celici bomo videli celično membrano in celično jedro. 

H3: celična membrana prekuhanih gliv kvasovk ne bo več selektivno prepustna, kot 

posledica sledi obarvanje notranjosti celice 

 

3. METODE DELA 

RASTLINSKA CELICA 

  pripravi moker preparat detelje, 

  pod povečavami (40x, 100x in 400x) opazuj celico, 

  skiciraj 
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ŽIVALSKA CELICA 

 z vatirano palčko podrgnili po ustni sluznici, 

 celice prenesi v kapljico metilenskega modrila na objektnem stekelcu, 

 prekrij s krovnim stekelcem, 

 pod povečavami (40x, 100x in 400x) opazuj celico, 

 skiciraj 

 

LASTNOSTI CELIČNE MEMBRANE  

 na objektno steklo kani kapljico neprekuhanih gliv kvasovk na eno in prekuhanih gliv 
na drugo stran, 

 obe kapljici pokrij s krovnim steklom,  

 pod povečavami (40x, 100x in 400x) opazuj celico, 

 skiciraj, 

 na objektno steklo kani kapljico barvila (KONGO RDEČE) in kapljico neprekuhanih 

gliv kvasovk na eno in prekuhanih gliv na drugo stran,  

 obe kapljici pokrij s krovnim steklom,  

 pod povečavami (40x, 100x in 400x) opazuj celico, 

 skiciraj, 

 

4. MATERIAL 
 biološki material: praprot, glive kvasovke, prekuhane glive kvasovke 

 mikroskop, 

 objektna stekelca, krovna stekelca, 

 voda, kapalka, 

 sterilne vatirane palčke, 

 barvila: metilensko modrilo, kongo rdeče, 

 

5. REZULTATI  

nariši skice opazovanih predmetov pri različnih povečavah (40x, 100x, 400x), 

riši s svinčnikom !!!! 

 

6. ZAKLJUČEK IN DISKUSIJA 

 Potrdi ali zavrzi hipotezo, da se v rastlinski celici vidi celična stena, vakuola in 

kloroplasti. 

 Potrdi ali zavrzi hipotezo, da se v živalski celici vidi celična membrana in celično 

jedro. 

 Potrdi ali zavrzi hipotezo, da celična membrana prekuhanih gliv kvasovk ne bo več 

selektivno prepustna, kot posledica sledi obarvanje notranjosti celice. 

 

POROČILO PRIPRAVI PO NAVODILIH ZA IZDELAVO LABORATORIJSKEGA POROČILA!!!!!! 


